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Telefonnotat vedrørende kommunens forpligtelse til at offentliggøre
størrelsen af vederlag til formanden til huslejenævnet, jf. kommunestyrel
seslovens § 16 e.

Jeg blev den 21. februar 2008 kontaktet af
Kommune med et spørgsmål vedrørende kommunesty

relseslovens § 16 e.

oplyste, at kommunens kommunaldirektør er formand for huslejenævnet, og
kommunen ønskede oplyst, om kommunen efter Ksl. § 16 e er forpligtet til at

C offentliggøre størrelse det vederlag, han modtager herfor. havde hæftet sig
ved, at forarbejderne til bestemmelsen navnlig omtaler medlemskab af bestyrel
sen af forskellige selskaber, og ikke medlemskab af feks. nævn og råd.

Ksl. § 16 e er sålydende:

“ 16 e. Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen
udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underud
valg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med
varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen offentliggør
inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for
udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert
enkelt hverv, medlemmet udfører.

Stk. 2. Stk. i gælder tilsvarende vedrørende ansatte i den kommunale administration,
som efter valg eller forslag af kommunen udfører de i stk. i nævnte hverv.”

Af forarbejderne til Ksl. § 16 e fremgår bl.a. følgende:

( “Oplysningspligten omfatter som angivet i bestemmelsen ikke vederlæggelsen for hverv
som medlem af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, herunder særlige
udvalg nedsat i medfør af den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4.

Oplysningspligten omfatter derimod aNe andre hverv, der udføres af et kommunalbesty
relsesmedlem efter valg eller forslag af kommunen. Omfattet af oplysningspligten vil
f.eks. være vederlag, som et kommunalbestyrelsesmedlem modtager for medlemskab i
en bestyrelse i et selskab, feks. et interessentskab, et kommanditselskab eller et aktie-
eller anpartsselskab, kommunen deltager i.” (Mine udhævninger).

Det fremgår af § 36, stk. 2 i boligreguleringsloven, at formanden for huslejenæv
net beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunal
bestyrelsen.

På denne baggrund indstilles, at det svares kommune, at
kommunen er forpligtet til efter Ksl. § 16 e, at offentliggøre størrelsen af det
vederlag, som kommunaldirektøren modtager som formand for huslejenævnet,
idet det bemærkes, at forarbejdernes opregning af medlemskab af bestyrelser for
forskellige typer selskaber, som bestemmelsen vedrører, ikke er udtømmende.
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Efter aftale med har jeg d. 26.12. 2008 meddelt Kommune
ovenstående. bemærkede, at KL havde oplyst kommunen om, at der ikke
skulle ske offentliggørelse af størrelsen af det pågældende vederlag, og at KL
havde begrundet dette med, at der ikke var tale om et offentligt hverv.

Jeg meddelte efterfølgende KL, v. vores opfattelse, herunder at det
ikke er en betingelse for pligten til at offentliggøre, at der er tale om et kommunalt
hverv i kommunestyrelseslovens forstand, hvilket fremgår direkte af forarbejderne
til bestemmelsen.
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